
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 16-án  
              megtartott  soron kívüli  üléséről.  
 
Az ülés helye:  Községháza, tanácskozó terme 
 
Jelen vannak:  Czédly Gyula polgármester, valamint 

Korom Károlyné, Bekker Gábor, Boróczki Mihály, Erdei Lászlóné, Gál 
Albertné, Guttyán Edina, Dr. Kotró László, Kovács Gyula, Kozák 
Ferencné, Németh Lajos és Varga Márta képviselők. 

 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
  Szabó István az önkormányzat jegyzője 
   
Czédly Gyula polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 12 testületi 
tag közül mindenki megjelent /100%/ az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
Elmondja, hogy Kengyel-Tiszatenyő társulásának megalakítása határidős, mivel az 
alapító okiratot 2009. június 18-án el kell juttatni az illetékes Minisztériumba. Ezért 
vált szükségessé a soron kívüli  ülés megtartása, melyre telefonon történt a 
képviselők meghívása. 
 
Ezután javaslatot tesz az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 

1. Önkormányzati társulás Tiszatenyő- Kengyel közös  szennyvízelvezetés és 
tisztítási projekt megvalósítására   

A Képviselő-testület a napirendre tett javaslatot vita nélkül, egyhangúlag elfogadta. 
 
 
I.NAPIREND: 
Szabó István jegyző szóbeli előterjesztésében előadja, hogy  Tiszatenyő- Kengyel 
községek közös szennnyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítása érdekében  
a testületnek döntenie kell: az Alapító okirat, valamint Társulási megállapodás 
elfogadásáról. A két településen  Társulási Tanács működne 4 fővel, mivel a társulás 
egyik  résztvevője sem kaphat 50 %-kal több szavazati jogot. Tiszatenyő már túl van 
a megbeszélésen, Kazinczi István polgármester és Juhász Ferenc alpolgármester 
került a Társulási Tanácsba, így Kengyel részéről szintén 2 főt kell választani. 
Tekintettel arra,  hogy Tiszatenyő a gesztor, a Társulási Tanács elnöke Kazinczi 
István lesz.  
A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságban Tiszatenyőt  1 fő képviseli,  községünket pedig 
2 fő. A Társulási Tanács tagjai csak képviselők lehetnek, a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságba viszont  részt vehet nem képviselő is. Az Alapító Okirat felépítése 
hasonló a már jó néhány alkalommal jóváhagyott okiratokhoz, ezt kell a Kincstárba 
beküldeni, aki bejegyzi a szervezetet.   
Ezután Szabó István jegyző részletesen ismerteti az Alapító okirat tartalmát.  
A továbbiakban elmondja, hogy a Társulási megállapodásban a feladatok 
részletesebben ki vannak emelve, melyet szintén ismertet a Képviselő-testülettel.  
Javasolja a Képviselő-testületnek a Tiszatenyő- Kengyel községek 
szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására az Alapító Okirat 
jóváhagyását, a Társulási megállapodás elfogadását, valamint kéri a testületet, hogy 
a delegáltakra tegyék meg javaslataikat. 



 
Czédly Gyula polgármester ezután kéri a testületet az előterjesztéssel kapcsolatos 
kérdéseiket, véleményüket mondják el.  
 
Kérdések: 
 
Kozák Ferencné: 
Kérdése, hogy a jelen pillanatban működő társulás ezzel egyidejűleg  megszűnik, 
vagy mi lesz vele? 
 
Németh Lajos: 
Szeretné megtudni, hogy a most alakuló Társulás meddig fog működni? 
 
Czédly Gyula polgármester a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a korábban 
megalakult  Víziközmű Társulás az teljesen más, a kettőt nem szabad összekeverni.  
A Tiszatenyő- Kengyel önkormányzati társulás működésével kapcsolatban elmondja, 
hogy  a beruházás befejezéséig, illetve a létesítmény beüzemelésig fog a társulás 
működni.  
További kérdést tett még fel: Kovács Gyula, Boróczki Mihály és Bekker Gábor 
képviselők.  
 
Hozzászólások: 
Szabó István  
Javasolja, hogy a Társulási Tanács egyik tagja Czédly Gyula polgármester legyen.  
 
Czédly Gyula 
Elmondja, hogy úgy a Társulási Tanács, mint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 
tagjaként nem tudni, hogy mikor kerül sor döntéshozatalra, soron kívül meg kell 
oldani,  bármikor elérhetőnek kell lennie a delegáltnak.  Mivel a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságba külső tagot is lehet delegálni, Rimóczi Jánosné a hivatal pénzügyi 
főelőadóját is  javasolja megválasztani.  
 
Gál Albertné 
Két javaslata van, a Bekker Gábor és Boróczki Mihály képviselő társai. 
 
Guttyán Edina 
A Társulási Tanács tagjaként Kovács Gyula képviselőt javasolja, ha elfogadja ezt a 
megbízatást.  
 
Boróczki Mihály 
Javasolja Guttyán Edina, Bekker  Gábor és Kovács Gyula testületi tagokat az említett 
tisztségekre. Az is felvetődött, hogy akinek ideje van, illetve bármikor elérhető legyen, 
sajnos Ő személy szerint nem tudja elvállalni a munkája miatt. 
 
Korom Károlyné 
A maga részéről Guttyán Edina delegálását  támogatja. 
 
Németh Lajos 
Egyetért a polgármester úr, valamint Rimóczi Jánosné delegálásával. Javasolja még 
a két fiatalabb képviselőt, akiknek a Képviselő-testületben nincs nagyobb munkájuk, 



leterheltségük. Így személy szerint Guttyán Edinára, valamint Kovács Gyulára 
gondolt.  
 
Hozzá szólt még: Kozák Ferencné,  Bekker Gábor, Varga Márta  képviselők 
 
Szabó István 
Összefoglalva elmondja, hogy a  testületi tagok többsége  a Társulási Tanácsba 
Czédly Gyula polgármester és Kovács Gyula önkormányzati képviselőt, míg a 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak pedig Guttyán Edina önkormányzati 
képviselőt, valamint Rimóczi Jánosné vezető főtanácsost javasolja delegálni, akik ezt 
a tisztséget elvállalják.  
 
 
Ezután Czédly Gyula polgármester javasolja a testületnek a Kengyel- Tiszatenyő 
önkormányzati társulás Alapító okiratának elfogadását, melyet szavazásra bocsát.  
 
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenvélemény nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
 
36/2009.(VI.16.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Kengyel – Tiszatenyő önkormányzati társulás alapító okiratáról.  
 
 
Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082. Tiszatenyő, Alkotmány út 26. 
 
Kengyel Község     Önkormányzata 5083. Kengyel, Szabadság út 10. 
 
mint alapítók  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §. /1/ 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 16-18. §-aiban foglaltaknak 
megfelelően 2009. június 17. napján kelt társulási megállapodás szerinti jogi 
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást, mint költségvetési szervet 
hoznak létre.  
 
1. A költségvetési szerv elnevezése: 
      Tiszatenyő- Kengyel Közös Szennyvízkezelő Társulás 
 
2. A társulás székhelye: 
      5082. Tiszatenyő, Alkotmány út 26. 
 
3. A társulás illetékességi területe: az alapító önkormányzatok közigazgatási 

területe 
 
 
4. A költségvetési szerv alapító, fenntartó és felügyeleti szerve: 
 

1) Tiszatenyő Község Önkormányzata 5082. Tiszatenyő, Alkotmány út 26. 
2) Kengyel Község Önkormányzata     5083. Kengyel, Szabadság út 10.  



 
5. Alapítás éve:  2009. év 
6. Jogállása: 
 
Társulás önálló jogi személyiséggel előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező 
önállóan működő, közszolgáltató gazdasági- pénzügyi- műszaki ellátást végző 
költségvetési szerv. A Társulás gazdálkodási, pénzügyi- gazdasági feladatait 
Tiszatenyő Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el a jelen Alapító Okirat 
kibocsátásával elfogadott egyidejűleg elfogadott Társulási Megállapodás alapján, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30) kormányrendeletben 
foglaltak szerint.  
 
7. A társulás feladata, alaptevékenysége: 
 
Tiszatenyő- Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítása 
 
37.00 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32 Ingatlankezelés 
84.11 Általános igazgatás 
 
Típus szerinti besorolása:   Közszolgáltató közüzem 
 
Kiegészítő, kisegítő tevékenysége, feladatai: 
 
Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött 
személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet.  
 
Az ellátható vállalkozási tevékenység köre: a társulás vállalkozási tevékenységet 
nem végez. 
 
8. A társulás gazdálkodási jogköre: önállóan működő közszolgáltató költségvetési 

szerv,     
     előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Pénzügyi és gazdasági feladatait           
     Tiszatenyő Község Polgármesteri Hivatala látja el.  
 
9. Feladatellátást szolgáló vagyon: 
 
A feladatellátást szolgáló vagyont Tiszatenyő Község és Kengyel Község 
Önkormányzata bocsátja a Társulás tulajdonába, a beruházásban résztvevő összeg 
arányában.  
 
10. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: 
 
A vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlása a Társulási Tanács jogkörébe tartozik. 
 
11. Képviselet: 
A Társulás képviseletét a Társulási Tanács Elnöke látja el.  
 



12. A Társulás alkalmazottaink jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató 
feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményekről szóló 77/1993. (V.12.) 
kormányrendeletben foglaltak az irányadók. A társulás esetleges alkalmazottai felett 
a munkáltatói jogkör gyakorlására a Társulási Tanács elnöke jogosult.  
 
 
Kengyel, 2009. június 16.  
 
 
 
 
/: Czédly Gyula :/       /: Szabó István :/ 
   polgármester             jegyző 
 
        
           Ezt követően  Czédly Gyula polgármester  javasolja a testületnek a 
Tiszatenyő- Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására 
az ismertetett társulási megállapodás elfogadását. Ezzel egyidőben  a Társulási 
Tanács  tagjainak delegálására Czédly Gyula polgármestert és Kovács Gyula 
önkormányzati képviselőt, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak Guttyán Edina 
önkormányzati képviselőt, valamint Rimóczi Jánosné vezető főtanácsost. 
 
A Képviselő-testület 12 igenlő szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő 
határozatot hozta. 
 
 
37/2009.(VI.16.) számú önk.   H a t á r o z a t  
 
Tiszatenyő – Kengyel szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására 
társulási megállapodás elfogadásáról.  
 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény  
 
41. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Tiszatenyő – 
Kengyel közös szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósítására 
a mellékelt társulási megállapodást elfogadja. 
 

1. A Társulási Tanács tagjainak Czédly Gyula polgármestert, 
valamint Kovács Gyula önkormányzati képviselőt delegálja. 

 
 

2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjainak Guttyán Edina 
önkormányzati képviselőt, valamint Rimóczi Jánosné vezető 
főtanácsost delegálja.  

 
 



 
 
Mivel több napirend nincs Czédly Gyula  polgármester megköszöni a megjelenést,  
az  ülést berekeszti.   
 
 
 
     Kmf. 
 
/:Czédly Gyula :/       /: Szabó István :/ 
  polgármester              jegyző 
 
 
 
 


